
 

 

 
 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD SCM SLOŽIŠTĚ – SK DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE AKADEMIE, Z.S. 
 
§ 1 OBECNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento návštěvní řád je směrnice vyhlášena majitelem sportovního areálu SCM Složiště, V Hluboké cestě 2288, 370 06 České Budějovice, kterým je SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s., se sídlem Střelecký ostrov 3, České 

Budějovice, která určuje základní pravidla chování všech návštěvníků SCM Složiště, vstupujících do areálu SCM Složiště a používající zařízení SCM Složiště. 

2. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku v areálu a rovněž zabezpečení ideálních podmínek průběhu akcí zde konaných. Cílem návštěvního řádu SCM Složiště je také zajištění příjemné 

sportovní a společenské atmosféry v areálu. Každý svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou v SCM Složiště vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu. 

 

§ 2 SCM SLOŽIŠTĚ 

1. SCM Složiště slouží veřejnosti přednostně ke sledování fotbalových utkání a o způsobu jeho využití rozhoduje výlučně jeho majitel SK Dynamo České Budějovice, akademie, z.s. 

2. Veřejnost může do areálu SCM Složiště vstupovat pouze se souhlasem majitele a pouze v čase stanoveném tímto návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím majitele areálu, a to v souladu s podmínkami 

stanovenými tímto návštěvním řádem. 

3. Tento návštěvní řád je závazný pro všechny osoby, které budou areál využívat pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel s majitelem areálu. 

4. Kromě zaměstnanců SCM Složiště je oprávněna k dozoru na dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně Policie ČR. 

 

§ 3 POBYT V SCM SLOŽIŠTĚ 

1. Návštěvník areálu je každý vyjma zaměstnanců, OSVČ a osob ve smluvním vztahu s SK Dynamo ČB akademie, z.s., SK Dynamo České Budějovice a.s., hráčů týmů, členů realizačních týmů a rozhodčích. 

2. V případě akce se stanoveným vstupným, mohou v areálu pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem, Každá 

osoba uvnitř areálu SCM Složiště má povinnost na žádost pořadatelské a bezpečnostní služby, jakož i policie ČR prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen 

prokázat své oprávnění k pobytu, bude z areálu vyveden. Při opuštění SCM Složiště ztrácí vstupenka svou platnost. V případě akce bez stanoveného vstupného může v areálu SCM Složiště pobývat kterýkoliv návštěvník za 

předpokladu, že neporuší žádné ustanovení tohoto řádu. 

3. SCM Složiště je zpřístupněno veřejnosti vždy nejméně hodinu před zahájením akce do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno z důvodu organizace jinak. 

4. Návštěvníkům je zakázán vstup na hrací plochy a do přetlakové haly. Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místa určená ke sledování zápasu. To jsou místa na tribuně u plochy hlavního hracího hřiště a místa za zábradlím, 

případně oddělující sítí u ostatních hřišť. V případě otevření přetlakové haly pro návštěvníky jsou to vyznačená místa v hale. Návštěvníci jsou povinni respektovat organizační pokyny pracovníků SCM Složiště, pořadatelské nebo 

bezpečnostní služby, případně příslušníků Policie ČR. 

5. Osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se v SCM Složiště, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být výše zmíněnými 

zodpovědnými lidmi z areálu vyvedeni. 

 

§ 4 VSTUPNÍ KONTROLA 

1. Každý návštěvník je při vstupu do areálu na akci se stanoveným vstupným povinen bez vyžádání i na požádání ke kontrole vydat vstupenky nebo jiný opravňující průkaz. 

2. Pořadatelská či bezpečnostní služba, jakož i Policie ČR jsou oprávněni prohlédnout osoby, které z důvodu předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, dále pak z důvodu vnášení zbraní i jiných nebezpečných 

předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů. 

3. Do prostoru areálu je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí osob a majetku pobývajících v areálu SCM Složiště. O zákazu vnášet takové předměty do SCM Složiště je 

z pověření majitele areálu oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v jednotlivých a výjimečných případech majitel. 

4. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do areálu, nebo osobám představující bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude umožněn vstup do SCM Složiště. Toto platí i pro 

osoby, kterým byl v ČR zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu závadného chování na podobných akcích. Osoby nemají nárok na vrácení případného vstupného. 

5. Pořadatel má právo požadovat po divákovi, aby se při vstupu do areálu SCM Složiště legitimoval. 

6. Vjezd do areálu mají povoleny pouze osoby dle §3, článku 1 tohoto návštěvního řádu. Pro návštěvníky areálu je vyhrazenou parkoviště před závorou, vjezd do areálu mají zakázán. 

7. Maximální povolená rychlost všech vozidel v areálu SCM Složiště je 20 km/hod. 

 

 



 

 

§ 5 CHOVÁNÍ V SCM SLOŽIŠTĚ 

1. Každý návštěvník areálu je povinen chovat se v prostorách SCM Složiště tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, stejně tak jako zařízení SCM Složiště a dále svým chováním neomezoval či 

neobtěžoval jiné osoby účastnících se akce, která v areálu právě probíhá. 

2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny zaměstnanců SCM Složiště, pořádkové i bezpečnostní služby, dále pak policie, hasičů a záchranné služby. 

3. Návštěvníci jsou povinni při svém pobytu v areálu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, 

náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení výše uvedeného může být návštěvník z prostoru SCM Složiště vyveden. 

4. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné. 

 

§ 6 ZÁKAZY 

1. Návštěvníkům stadionu je zakázáno vnášet do prostoru SCM Složiště zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu: 

a) rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál 

b) zbraně jakéhokoli druhu a všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně 

c) alkoholické nápoje a drogy či návykové látky 

d) spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby ovlivňující zdraví 

e) zvířata 

2. Návštěvníkům je dále zakázáno: 

a) kouření v celém areálu SCM Složiště 

b) vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení 

c) vstupovat do zakázaných prostorů (hrací plochy, vnitřní prostory budovy, kanceláře) 

d) házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu nebo do prostoru pro návštěvníky 

e) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroje, světlice a jinou pyrotechniku 

f) ničit zařízení a vybavení SCM Složiště, popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty 

g) bez povolení prodávat vstupenky i jakékoliv zboží 

h) konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat areál, zejména odhazováním věcí nebo odpadků 

i) bez svolení pořizovat zvukové či obrazové záznamy z akcí konaných v prostorách SCM Složiště 

j) překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné u hracích ploch 

 

§ 7 PRODEJ A REKLAMA 

Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin či reklamních prospektů, ale i skladování předmětů uvnitř areálu je povoleno pouze s výslovným písemným souhlasem SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. 

 

§ 8 PRÁVA POŘADATELE/DOHLED 

Právo k výkonu funkce pořadatele při pořádaných akcích v areálu SCM Složiště má zplnomocněný zástupce SK Dynamo České Budějovice, a.s. a SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. 

 

§ 9 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY 

1. Vstup a užívání SCM Složiště uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. odpovídá jen za poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním svých zaměstnanců 

nebo osob vázaných s ní smluvně. 

2. Úrazy a škody je návštěvník povinen neprodleně nahlásit zástupcům SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. 

 

§ 10 JEDNÁNÍ PROTI PŘEDPISŮM 

1. Osoby, které poruší ustanovení návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeni ze SCM Složiště a postihnuti zákazem vstupu do areálu. Toto se týká i osob pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Vznikne-li podezření 

trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno trestní oznámení. Tyto opatření vylučují nárok na vrácení vstupného. 

2. Práva pořadatele zůstávají nedotčena. 

 

§ 11 ÚČINNOST 

Tento návštěvní řád SCM Složiště je účinný od 1. května 2022 

                     Petr BENÁT 

                        ředitel SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. 


